
Szanowni Państwo,

Witam Państwa serdecznie i zapraszam do lektury 
kolejnego wydania biuletynu „Moje miasto bez 
elektrośmieci”.

Nowy rok rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. Wiele 
szkół już w pierwszych dniach stycznia organizo-
wało zbiórki elektrośmieci, by powiększyć stan 
swojego konta w Funduszu Oświatowym.

W lutym zaprosiliśmy Państwa do udziału w „Zimo-
wej promocji z projektorem”. Za 3700 punktów 
Funduszu Oświatowego można było otrzymać 
projektor multimedialny. Cieszymy się z dużego zainteresowania pro-
mocją. Wzięły w niej udział nie tylko szkoły uczestniczące w programie. 
Zgłosiły się do nas także placówki, które dowiedziały się o promocji od 
Dyrektorów innych szkół i postanowiły dołączyć do programu.

Na najbliższe miesiące przygotowaliśmy kolejną promocję „Pufy 
2+1”. Kolorowe, w różnych kształtach, a przede wszystkim bar-
dzo wygodne pufy, stanowią idealne wyposażenie szkolnych świetlic  
i miejsc wypoczynku dla uczniów. Tym razem umożliwiamy placów-
kom wymianę punktów Funduszu Oświatowego na 2 pufy a trzecią 
dodajemy w prezencie. O szczegółach promocji można przeczytać 
na stronie 2 naszego biuletynu.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” obejmuje swoim zasię-
giem nowe miasta, dołączają do nas kolejne szkoły, rodzice aktywnie 
uczestniczą w zbiórkach elektrośmieci a mieszkańcy coraz liczniej 
odnoszą zużyty sprzęt do punktów zbierania. Bardzo dziękujemy  
za pomoc w realizacji założeń programu i liczymy na dalszą aktywność.

A z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę Państwu  
samych radosnych chwil, odpoczynku w czasie ferii świątecznych  
i dużo wiosennego ciepła.

Z pozdrowieniami,
 Anna Podsiadło

Koordynator Ogólnopolskiego
Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”
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Pufy 2+1 – tylko na wiosnę! Zestaw za 1300 punktów!

Tylko teraz można wyposażyć świetlicę w piękne 
pufy korzystając z promocyjnej oferty! Dzieci 
uwielbiają na nich wypoczywać! Wystarczy zorga-
nizować zbiórkę elektrośmieci w terminie  
od 2 kwietnia do 31 maja i zamówić odbiór elek-
trośmieci ze szkoły. Uzyskane w wyniku takiej 

zbiórki punkty, można wymienić na dwie pufy,  
a trzecią otrzymać w prezencie!

Oferta jest limitowana!. Warto więc zamówić  
odbiór elektrośmieci jak najszybciej! Pufy dostar-
czymy jeszcze w tym roku szkolnym!
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ZesTAW 1 ZesTAW 2

1300
pkt

1300
pkt

Już PO PierWsZeJ 
Zbiórce MOżnA Mieć 
PięKne PuFy!

MOżesZ OTrZyMAć nAWeT 3 ZesTAWy 
PuF – WsZysTKO ZAleży OD ilOŚci 
ZebrAnych eleKTrOŚMieci!
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Jak zdobyć dodatkowe punkty Funduszu Oświatowego?  

Odsyłaj regularnie kupony Funduszu Oświatowego!

Możesz zyskać dodatkowe 10 punktów Funduszu Oświatowego!

nie czekaj! Zrób to już dziś! Ankieta i formularz danych dostępne są na stronie internetowej pro-
gramu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Po każdej zbiórce elektrośmieci otrzymujecie Pań-
stwo kupony Funduszu Oświatowego. Na ich pod-
stawie naliczane są punkty, które można wymienić 
na pomoce szkolne. Dlatego tak ważne jest, aby 
kupony odsyłać regularnie do Organizatora.
 
Przypominamy, iż dolną część kuponu (z kodem kre-
skowym) trzeba wkleić do specjalnej karty. Pozosta-
łą należy zachować jako element kontrolny.

Karty z kodami, nawet jeżeli nie są w całości  
wyklejone kodami kreskowymi, należy od-
syłać do Organizatora pod koniec każdego 
kwartału.
 
Wysyłając karty z kodami do Organizatora warto 
wysłać je listem poleconym, aby przesyłka nie  
zagnięła. Polecamy wykonanie kserokopii karty  
i pozostawienie jej w szkolnym archiwum.

im szybciej odeślesz karty 
z kodami kreskowymi, 
tym szybciej na koncie 
szkoły pojawi się aktualny 
stan punktów.  

  5 punktów zostanie dodane po wypełnieniu ankiety.

  Kolejne 5 punktów szkoła otrzyma po aktualizacji danych.
10
pkt
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Podsumowanie „Zimowej promocji z projektorem”.

Zostań ekspertem edukacyjnym programu „Moje 
miasto bez elektrośmieci”:

• Przyślij sprawozdanie z przeprowadzonych 
zajęć lekcyjnych czy zorganizowanej zbiórki 
elektrośmieci.

• Najciekawsze prace wykorzystamy w scenariu-
szach zajęć na rok szkolny 2014/2015.

• Wyróżnione sprawozdania nagrodzimy certyfi-
katami „Eksperta Edukacyjnego”.

Sprawozdania należy przesyłać do końca czerwca br. 

na adres: ul. locci 18, 02-928 Warszawa

Zapraszamy!

Twórz z nami scenariusze zajęć lekcyjnych!

Polub nasz profil elektrośmieci na Facebooku! 
Dołącz do grona społeczności świadomej prawi-
dłowego postępowania ze zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym. 

Mówimy nie dla elektrośmieci! Tak dla środowiska. 
Na naszym profilu zawsze znajdziesz bieżące  
informacje na temat zbiórek niebezpiecznych od-
padów, ich terminów i harmonogramu pracy punk-
tów zbierania elektrośmieci w Polsce.

Dołącz do nas! 

 www.facebook.com/elektrosmieci

Dołącz do nas na Facebooku!

„Zimowa promocja z projektorem” spodobała się 
wielu szkołom. Jak widać nie trzeba czekać na 
wiosnę, aby zorganizować zbiórkę elektrośmieci. 
Zasady promocji były proste. Wystarczyło do końca 
lutego zamówić odbiór elektrośmieci ze szkoły, aby 
zyskać możliwość wymiany punktów Funduszu 
Oświatowego na projektor mulimedialny za 3700 
punktów.

Odbiory elektrośmieci ze szkół realizowaliśmy do 15 
marca br. Teraz czekamy tylko na odesłanie przez 
szkoły kuponów i zamówienia na projektory.

Część szkół już to zrobiła i wkrótce będzie się cie-
szyła nowym sprzętem w szkole.

 

3700
pkt
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Zużyte świetlówki do także elektrośmieci. A jak się ich pozbyć? 

Przede wszystkim należy je przechowywać w bezpiecznym miej-
scu, niedostępnym dla uczniów, najlepiej w specjalnym pojemni-
ku. Jeżeli nie posiadacie Państwo pojemnika mogą być składowane  
w kartonie, ważne, aby nie uległy stłuczeniu. 

Zużyte świetlówki najlepiej oddać przy okazji zbiórki elektrośmieci 
w szkole. Zostaną przyjęte i można za nie także otrzymać kupony 
Funduszu Oświatowego. 

Zamawiając odbiór elektrośmieci ze szkoły zaznacz, że odda-
jesz także świetlówki.

Więcej informacji o świetlówkach na www.zuzyteswietlowki.pl.

Jak zamówić odbiór elektrośmieci? 

Świetlówki oddawaj z elektrośmieciami. 

Podziel się z nami doświadczeniem. 
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On-line na stronie internetowej programu

Telefonicznie pod numerem 509 856 509

Faksem na numer (22) 885 60 99

Szczegóły na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

• pocztą elektroniczną pod adres e-mail:  
szkola@mmbe.pl, 

lub 

• listownie na adres:  
„Moje miasto bez elektrośmieci”,  
ul. Locci 18, 02-928 Warszawa

Program edukacyjny „Moje miasto bez elektro-
śmieci” nie powstałby bez wykorzystania do-
świadczeń wielu pedagogów. Opinie nauczycieli 
realizujących program, koordynatorów i dyrek-
torów placówek są dla nas bardzo cenne także  
i teraz. Naszą ambicją jest doskonalić program na 
każdym jego etapie. Jednak bez Państwa sugestii 
nie jest to możliwe. 

Zachęcamy do przesyłania opinii na temat pro-
gramu i realizowanych działań edukacyjnych 
czy prowadzonych zbiórek elektrośmieci. 

Wszelkie uwagi można przesyłać:

Zaloguj się i w pełni korzystaj  
z narzędzi programowych.
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Jak nas widzą, tak o nas piszą.

Gazeta Olsztyńska „Głos Eko”, 31.01.2014

Dziennik Wschodni Lubelski „Teraz Puławy”, 28.02.2014

6



Biuletyn dla dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych · Nr 3

7

Witamy Jelonko w programie. 

W lutym br. do programu przystąpiła Szkoła Pod-
stawowa w Jelonku z województwa pomorskiego.

Co ją zachęciło? Przede wszystkim „Zimowa pro-
mocja z projektorem” i także Fundusz Oświato-
wy umożliwiający wyposażanie szkoły w potrzeb-
ne pomoce dydaktyczne.

Jelonko od razu doskonale się zorganizowało  
i zachęciło wszystkich uczniów i mieszkańców do 
wspólnej zbiórki elektrośmieci. Zebrano m.in.  
7 lodówek, 1 pralkę, 5 komputerów, 20 telewizo-
rów i wiele innych mniejszych zużytych sprzętów. 
Do promocji zbiórki szkoła wykorzystała m.in. 
własną stronę internetową.

Gratulujemy Szkole Podstawowej w Jelonku, 
uczniom i mieszkańcom zaangażowanym w pro-
gram. Zachęcamy do dalszych, tak owocnych  
aktywności!

www.spjelonko.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Łebuni w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez 
elektrośmieci” zorganizowała w dniu 21.02.2014 r. 
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego. Celem 
tego projektu jest edukacja społeczeństwa, jak na-
leży postępować ze zużytym sprzętem elektronicz-

nym. W ramach programu powołany został Fundusz 
Oświatowy, w ramach którego szkoły otrzymują bez-
płatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal 
lekcyjnych i gimnastycznych.     

    

Aktywny start Łebunii. Wywiad ze szkolnym koordynatorem programu.

Małgorzata Krzyżaniak – Szkolny Koordynator 
Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”



Masz już pierwszą zbiórkę za sobą czy może dopiero 
się do niej przygotowujesz? Zastanawiasz czy 
zbiórka przyniesie zakładane efekty, czy uda się 
zebrać taką ilość elektrośmieci, która da wymierne 
korzyści w ramach Funduszu Oświatowego? 

Organizując zbiórkę należy pomyśleć o odpo-
wiednim jej nagłośnieniu, poinformowaniu  
rodziców uczniów całej szkoły a nawet okolicz-
nych mieszkańców. Jak to zrobić?

Na stronie programu www.moje–miasto-bez- 
elektrosmieci.pl/dla szkół umieściliśmy projekty: 
plakatu, ulotki oraz zaproszenia, do samodzielnego 
wypełnienia i wydrukowania.

• plakaty z polem do wpisania terminu zbiórki, 
najlepiej wywiesić w szkole przy wejściu głów-
nym lub innym miejscu dobrze widocznym dla 
rodziców. Rodzice chętnie rozwieszą plakaty 
na klatkach schodowych swoich mieszkań by 
poinformować sąsiadów. Można poprosić  
o wywieszenie plakatu w osiedlowym sklepie, 
kiosku ruchu, aptece czy zieleniaku,

• ulotki do samodzielnego wypełnienia datą 
i miejscem zbiórki elektrośmieci można wydru-
kować na zwykłej drukarce i przekazać rodzicom,

• zaproszenia można wysłać rodzicom e-mailem 
i poprosić, by zainteresowali zbiórką swoich 
znajomych i rodzinę,

• wiele szkół posiada profile na facebooku, na któ-
rym można także umieścić informację o zbiórce,

• zaproszenie do wspólnego zbierania elektro-
śmieci należy umieścić na stronie interneto-
wej szkoły, a podanie celu zbiórki np. tablica 
interaktywna, z pewnością bardziej zaangażu-
je uczniów, rodziców i mieszkańców.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie  
internetowej programu www.moje-miasto-bez- 
elektrosmieci.pl

Jeżeli szukasz jeszcze  
innych pomysłów wspie-
rających zbiórkę elek-
trośmieci w szkole, 
chętnie odpowiemy 
na wszystkie pytania  
i pomożemy w przy-
gotowaniu działań 
promocyjnych.Wy-
starczy zadzwonić 
do nas pod numer 
509 856 509.

Promocja zbiórki przynosi korzyści! 

Jak wymienić zebrane punkty 
na pomoce szkolne?

• wypełnij Formularz zamówienia 
pomocy szkolnych

• odeślij na podany na formularzu adres

• oczekuj kuriera z przesyłką 
w ciągu 21 dni od złożenia 
zamówienia

• pokwituj kurierowi odbiór 
zamówionej pomocy szkolnej

?
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Katalog pomocy szkolnych zawiera wiele 
ciekawych propozycji!


